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Vec:,, Petícia za odstránenie kontajnerového mobilného domu typu Arktik na
kolesovom podvozku z pozemku KN-C 1819/1, KN-C 1819/2 a KN-E 1823/2 V k.ú.
Liptovský Mikuláš v zmysle listu vlastníctva Č. 7322 a Č. 7324 a o pozastavenie
k osadzovaniu ďalších takýchto mobilných domov“ - ODPOVEĎ

mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia „Petícia za
mobilného domu typu Arktik na kolesovom podvozku
1819/2 a KN-E 1823/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš v zmysle listu
a o pozastavenie k osadzovaniu ďalších takýchto mobilných

Vzhľadom k tornu, že predmetná peticia nernala náležitosti v zmysle 5 5 zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, bola osoba určená pre styk
s orgánom verejnej moci (ďalej len zástupca) vyzvaná dňa 16.07.2019 mestom Liptovský
Mikuláš na odstránenie zistených nedostatkov.

Následne dňa 02.08.2019 bola predmetná petícia zo strany zástupcu doplnená. čím
boli zistené nedostatky odstránené.

Dňa 28.08.2019 bala vzhľadorn na zložitosť prípadu v súlade So zákonorn Č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov predÍžená lehota na vybavenie
predmetnej petície.

Predmetná peticia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petiČnom práve
v znení neskoršich predpisov, zistil sa skutoČný stav veci a jeho súlad s právnymi predpismi
nasledovne:

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a
stavebného poriadku ako prislušný stavebný ůrad podľa 5 117 a príslušný orgán štátneho
stavebného dohľadu podľa 5 99 písm.,, b“ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Dňa 10.07.2019 bola
odstránenie kontajnerového
z pozernku KN-C 1819/1, KN-C
vlastnictva Č. 7322 a Č. 7324
domov“.
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a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonal štátny
stavebný dohrad na pozemkoch parc. č. KN—C 1819/l, KN—C 1819/2 a KN-E 1823/2 v k.ú.
Liptovský Mikuláš a zistil osadenie mobilného domu bez stavebného povolenia s pripojením
na NN sleť, vodovod, kanál.
Stavebný úrad zastavil na uvedenej stavbe stavebné práce a vyzval stavebníka na
usporiadanie nezákonného stavu v lehote do 30 dní.
Stavebník na základe uvedenej výzvy predložil žiadosť o dodatočné povolenie uvedenej
stavby. Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie
návrhu vtermíne do 60 dní doklady o tom, že dodatočné povolenie nic je v rozpore s
verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a to najmä:
• doklady preukazujúce súlad 50 záváznou častou územnoplánovacej dokumentácie

(územný plán mesta Liptovský Mikuláš)
• vlastnícke alebo mé právo k pozemku KN-E 1823/2 k.ú. Liptovský Mikuláš
• vyjadrenie Qkresného úrad Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné

prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, úseku štátnej správy
ochrany prirody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie a úseku
štátnej vodnej správy
V prípade, že požadované doklady nebudú v určenej lehote predložené, alebo ak sa na

ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, v zmysle 5 SSa ods. 2 stavebného
zákona stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Ak sa preukáže, že dodatočné povolenie stavby nie jev rozpore s verejnými záujmami,
stavebný úrad stavbu, resp. čast stavby na vlastnom pozemku povolí.

Stavebný úrad začne z vlastného podnetu konanie v súlade sS 88a stavebného zákona:
„(1) Ak stavebný úrad zisti že stavba bala postavená bez stavebného povolenia alebo v
rozpore s nim, začne 2 vlastného podnetu kanon/e a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej
lehote predložfl doklady atom, že dodatočné povalen/e nieje v rozpore $ verejnými záujmami
chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi o zámermi územného plánovania, a osobitnými
predpísmi. Ak bala stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktaré už balo
vydané, stavebný úrad pasúdi súlad stavby s verejnými záujmami nu základe závdzných
stanovísk pad/b 14Db a padkladav predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredlaží v určenej lehote aleba ak sa na ich
podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmam, stavebný úrad nariadi adstránenie
stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktarej sa preukáže, že jej dadatočné povaienie nie je v rozpore s
verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, žeje vlastníkam pozemku zastavaného
nepovalenou stavbou alebo jeho časti, aleba že mák tomuto pozemku mé práva ( 58 ods. 2)
a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlas4
stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší ( 137). Kon unie a stavbe
zastane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu va vetL“

V súčinnosti s5 137 stavebného zákona:
„(1) Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o
dosiahnutie dohody účastníkav pri tých nómietkach, ktaré vyplývajú 2 vlastníckych aleba
mých práv k pozemkam a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo
spolupásobiacich orgánav štátnej správy.
(2) Ak medii účastníkmi konania nedójde k dohode o námietke padľa odseku 1, ktoró, keby
sa zistilo jej cprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované apatrenie alebo by ho
umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad
navrhavateľa alebo mého účastníka podťa povahy námietky na súd alebo na iný prfslušný
orgán a konanie prerušt
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(3) Stavebný úrad určí lehotu, v ktarej sa musí predložiť důkaz, že na súde, prípadne mom
príslušnom orgáne bol podaný návrh no rozhodnutie v spornej verL Ak návrh nebude v
určenej lehote podaný, móže si stavebný úrad urobif úsudok o námietke sám a rozhodnúť va
ved.
(4) V konan pri ktorom stavebný úrad nariaďuje vo verejnom zóujme opatrenia podfa tah to
zákona, a ok hrozí nebezpečenstva z ameškania, urobí si sám úsudok o námietke, pri ktorej
nedošla k dohade, a vo ved rozhodne.“

V uvedenej ved prebieha voči stavebníkovi Erike Čonkovej priestupkové konanie.

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Liptovský Mikuláš.

S pozdravom

\ ĺjj J Ing. Ján BIch, PhD.
primátor msta
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